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Deltagere 
Frede Kruse-Christiansen 
Roland Pedersen 
Claus Lindqvist 
Stig Person 
Claus Voglhofer 
Tine Grening 
Jørgen Gotfredsen 
 
Fraværende 
Ingen. 
 
1 : Mødets åbning kl. 17.00. 
Velkommen fra formanden til bestyrelsen. 
 
2. Mødet afholdt uden dagsorden. 
 
Mødet indkaldt med dags varsel til orientering om klubbens situation samt 
planlægning af aktiviteterne fremover. 
 
Budgettet for 2012 har ændret sig væsentligt siden første udkast, da Greve 
Golfbane A/S i forbindelse med lukningen har efterladt en tom kasse. Det nye 
budget blev indgående drøftet og aftalt til forelæggelse på Generalforsam-
lingen på tirsdag den 20. marts. 
Alle restance kontingenter og andre indtægter skal ind i klubkassen, hvor de 
bliver indtil andet bestemmes. 
 
Aftalen  for medlemmer af Smørum og Egedal Golfklubber om at de kan spille 
uden Green Fee i Greve som en del af deres kontingent i de pågældende 
klubber, samt tilkøbene for medlemmer i Greve Golfklub til at spille i Smørum 
tages op til revision med de nye bane ejere. 
 
Nyhedsbrevet vedr. lukningen af Greve Golfbane var nok ikke formuleret helt 
korrekt vedr. medlemsskab, da det kunne forstås derhen, at medlemmer i 
Greve Golfklub kan overflytte deres medlemsskab til Smørum nu, men det 
kan de ikke. Iflg. Greve Golfklubs vedtægt kan et medlemsskab kun opsiges 
til et årsskifte med 1 måneds varsel, så et evt. skifte til Smørum kan derfor 
først accepteres af Greve Golfklub til årsskiftet 2013. Medlemmer der er i 
restance i Greve kan derfor ikke tegne medlemsskab i Smørum efter aftale 
med dem. 
Generalforsamlingen afholdes uændret i Tune Menighedscenter, selvom det 
forventes, der kommer mange. Det har ikke været muligt at finde andre ledige 



lokaler med så kort varsel, så vi må bare klemme os lidt sammen. Da kassen 
er tom, vil der blive mulighed for at købe øl og vand til kr. 10,- og 5,-. 
Stemmesedler sørger Lars Hartig for, medlemslister sørger Claus V. for. 
 
Frede har nedsat et økonomiudvalg bestående af Stig Person og Poul Erik 
Rasmussen – efterfølgende udvidet med Benny Flindt. 
 
Det forventes at banen åbner for medlemmer fredag den 16., hvilket 
meddeles i Nyhedsbrev fra Klubben torsdag. 
 
Telefonen og internetforbindelsen i klubhuset er fjernet af Greve Golfbane. 
Der er taget kontakt til teleselskab for hurtigst muligt at få etableret nye 
forbindelser. Det gamle telefon nummer søges bibeholdt.  
Samtidig har Frede kontaktet Flemming S.N. fra den gamle klub, for at få 
rådighed over domænet Greve Golfklub til vor hjemmeside, så vi slipper for 
forvirring vedr. hjemmeside domænet. 
 
Der er opstået problemer med reetableringen af medlemslisterne m.v., da 
administrationen i Smørum har lukket for adgangen til GolfSuite. Der arbejdes 
intenst på at få problemerne løst.  
Løsningen for Greve Golfklub vil være at gå tilbage til Golfboks, hvor der mod 
et mindre månedligt beløb kan tilkobles et økonomistyringssystem. 
Alt dette skal dog aftales med de nye baneejere. 
 
Aktivitetsplanerne for klubben og klubberne i klubben fortsætter uændret indtil 
videre. 
 
Golfens Dag afholdes som planlagt i forbindelse med klubbens Åbnings-
turnering den 15. april. Dansk Supermarked har anmelder måske deres 
ankomst med boder.  
Da der afholdes ” arbejdsdag ” på banen den 31. marts vil aktiviteterne i 
Centrene blive rykket. CV aftaler med Waves og Tine aftaler med Greve 
Centret. Flyers til uddeling på disse dage vil blive tekstet af Frede og trykt af 
Lars Hartig, ligesom LH vil tage sig af nye scorekort. 
 
I forbindelse med åbningen af banen er der ikke personale i klubhuset. Der 
søges derfor frivillige til midlertidigt at varetage de mindre opgaver som 
tilrettevisning af nye medlemmer og green fee gæster, samt salg af drikke-
varer. 
 
Diverse interne emner drøftet – aftaler indgået m.m. 
 
Selv om der stadigvæk er mange ting, der p.t. ikke er på plads, er der godt 
styr på ” kaosset ”, og glæden, entusiasmen og optimismen er stadig intakt. 
 
Mødet slut kl. 19.30 med tak fra formanden til de fremmødte bestyrelses-
medlemmer for en god dialog. 
 
Frede Kruse-Christiansen                             Jørgen Gotfredsen     
            Formand                                                     Referent                      


